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 לשירותי איכות הסביבה בע"מהחברה 

תמיכה לאספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי ומתן שירותי  12/2018מס'  מסגרת מכרז
 ותחזוקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ   

 

 2מספר מסמך  – תשובות לשאלות הבהרה

רותי איכות של החברהבזאת  השבנדון, מודיע למכרזבעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים 

  כפי שיפורט להלן. "(, על שינויים והבהרות,החברה"מ )להלן: "בעהסביבה 

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה 

  ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת  הבהרות זהמסמך 

 המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

וככל שישנן למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם 

לה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות א

 מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

 מענה החברה שאלה מס"ד

(. האם 8בקשר למסמך א) הבהרה מבוקשת 1
הכוונה להצהרת מציע או להצהרת משתתף. 

 האם מדובר באותו מסמך?
 

הכוונה להצהרת מציע היא הכוונה להצהרת 
 (.8מדובר באותו מסמך א) משתתף ואכן

נבקש שיובהר להסכם.  2.11סעיף  2
שהאחריות למוצרים הינה בהתאם ובכפוף 
למדיניות היצרן הרלוונטי במוצר וכן שיובהר 
שהספק לא יהיה אחראי לתיקון נזקים או 
תקלות במקרה של ביצוע שינוי ו/או התאמה 
ו/או תחזוקה ו/או תיקון או טיפול של הציוד 

שאינו מטעמו ושלא באישורו  ע"י גורם
המוקדם וכן במקרה של שימוש בפריטים 
בניגוד להוראות היצרן ו/או הספק. בנוסף, 
לא יהיה אחראי הספק לתיקון נזקים או 
תקלות שנגרמו בפריטים בזדון או במתכוון. 
כמו כן, נבקש שיובהר שהספק אינו אחראי 
לנזקים שאירעו לציוד כתוצאה מ: א( 

כגון בינוי וכבילה או עבודות עבודות תשתית 
חשמל חיצוניות לציוד. ב( נזקים שאירעו 
למערכות הפעלה או תוכנות כתוצאה 
מתאונה, רשלנות, שימוש לא נכון, תכנון לא 

הבקשה מתקבלת. יובהר, שההחלטה באם 
הנזק הינו כתוצאה מכל אחד מהאירועים 

המפורטים בשאלה היא אך ורק על פי שיקול 
 דעת החברה בלבד.
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 מענה החברה שאלה מס"ד
מתאים, תקלה בזרם החשמל, תקלה במיזוג 
האוויר, תקלה במערכת פיקוח לחות. ג( 
נזקים שאירעו כתוצאה מכוח עליון. ד( 

תוצאה מאחסון ו/או נזקים שאירעו כ
התקנה בסביבה לא מתאימה ו/או בניגוד 

 להוראות היצרן או הספק.
נבקש הבהרה לתקן הסעיף להסכם.  8סעיף  3

בהתאם להגבלות האחריות המקובלות 
בהסכמים מסוג זה, ובהתאם נבקש כי יובהר 
שעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, 
אחריותו של הספק תהיה מוגבלת לנזקים 
ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה ממעשה 
ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו בלבד 

נזקים עקיפים הספק לא יישא באחריות ל
ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים, לרבות אך לא 
רק, אובדן נתונים וזאת עד לתקרה כוללת 
והמצטברת שלא תעלה על התמורה החוזית 
 השנתית ששולמה לספק במסגרת הסכם זה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

וקש להבהיר כי הביטוח נערך , מב1נספח ב' 4
חבות במסגרת פוליסה משולבת עם ביטוח 

 מוצר.

יש לעמוד בהוראות ובנספח הביטוח ככתבו 
 וכלשונו.

לנספח אישור עריכת ביטוח. מבוקש  1סעיף 5
 למחוק את הסעיף.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מבוקש לנספח אישור עריכת ביטוח.  1סעיף 6
כי לאחר המילה: "מקצועית" יבוא: 

 ."משולב עם ביטוח חבות מוצר"

 המכרז.אין שינוי במסמכי 

 


